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1. Met betrekking tot wetsvoorstel  

31907 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de 

invoering van een nieuwe regeling voor de plaats van dienst voor de heffing 

van omzetbelasting, alsmede een nieuwe regeling voor de teruggaaf van 

omzetbelasting aan in een andere lidstaat gevestigde ondernemers 

(implementatie richtlijnen BTW-pakket) 

wordt inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fractie van het CDA (Essers).  

2.   Met betrekking tot de wetsvoorstellen  

31764 Goedkeuring van het op 24 april 2008 te 's-Gravenhage totstandgekomen 

verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering 

van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen 

van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, 

met Protocol (Trb. 2008, 112) en 

31824 Goedkeuring van het op 16 april 2008 te 's-Gravenhage totstandgekomen 
verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering 

van het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en het 

voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar 

het inkomen, met Protocol (Trb. 2008, 119) 

wordt voorgesteld het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op dinsdag 10 

november 2009.  

3.   De fractie van de SP (Reuten) levert schriftelijke inbreng ter voorbereiding op de 

Algemene Financiële Beschouwingen.  

4. Het programma van de conferentie over de verbetering van de toerekenbaarheid 

(accountability) van Europese gelden in de EU-lidstaten wordt voor kennisgeving 

aangenomen.  
5. De commissie besluit op dinsdag 3 november de procedure (onder voorbehoud) bij 

wetsvoorstel 31930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere 

belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening 

tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor 
afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de 

Successiewet 1956) te bespreken.  
 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga 


